Els boscos madurs i el seu
interès en el turisme rural
Jornada tècnica
SANTA PAU, dimarts 4 de desembre de 2018
Presentació
En els darrers anys l’interès terapèutic
dels boscos madurs ha fet que
algunes cases de turisme rural i altres
equipaments turístics privats ofereixin
al client l’opció de poder fer banys de
bosc a la seva finca i complementar la
seva oferta turística.
D’altra banda no tots els boscos que
es troben en els entorns dels
equipaments
turístics
tenen
la
possibilitat d’oferir itineraris forestals
terapèutics d’una manera immediata ja
que el bosc no es troba en una
situació òptima i cal dur-hi a terme una
gestió que permeti incrementar-ne la
maduresa en un temps raonable.
Per això cal saber reconèixer el grau
de maduresa del bosc per tal de poder
valorar la possibilitat d’aquesta oferta.
Aquesta jornada està especialment
aconsellada per al sector del turisme
rural interessat en les activitats
relacionades
amb
els
itineraris
forestals terapèutics.

Organització

Programa
8.30 h Inscripció
9.00 h Benvinguda als assistents i presentació
Sr. F. Xavier Puig, director del PNZVG.
9.15 h Clau fotogràfica per a la interpretació dels boscos madurs
Sr. Joan Montserrat, tècnic del PNZVG.
9.45 h La gestió forestal que tendeix a la maduresa dels boscos
Sr. Josep Mª Collellmir, president de l’Associació de Propietaris
Forestals de Santa Pau.
10.15 h Pausa / esmorzar
10.45 h Itineraris forestals terapèutics en el sector turístic
Sra. Sílvia Gili, responsable de formació i ús públic SELVANS.
11.15 h Torn de paraules
12.00 h Sortida guiada a un itinerari forestal terapèutic
Sra. Tura Puntí, guia de SELVANS de boscos terapèutic.
14.00 h Cloenda

Lloc de realització
Can Jordà
Ctra. d’Olot a Santa Pau Gi-524, km 4,5
17811 - SANTA PAU

Departament de Territori
i Sostenibilitat
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta. Cal inscriure’s contactant amb:
Sra. Eva Calm (Tel.: 972 26 46 66 – A/e: eva.calmp@gencat.cat) o amb la
Sra. Muntsa Navarro (Tel.: 972 26 46 66 - A/e: muntsa.navarro@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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